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 چكيده

 بهره و آب تامين راهكاري از يكي عنوان به ها رواناب بارشها مستقيم استحصال و آوري جمع برايباران  آبگير سطوح هاي سامانه امروزه انواع

هاي استحصال آب براي تأمين  ترين سامانه ترين و مهم يكي از قديميآب انبار آيد.  مي حساب به مختلف مقاصد براي دسترس قابل آبهاي از برداري

تواند  و در حال حاضر نيز مياست است كه از گذشته هاي دور مورد استفاده قرار گرفته بخش مهمي از نياز آبي مراتع خشك و نيمه خشك كشور 

ترين سامانه بومي استحصال آب براي تآمين آب  مناسباستفاده از آب انبار به عنوان يكي از  به بررسي و لزوم مطالعه نقش مهمي را ايفا نمايد. اين

اگر  ،آب انبار ،دهد در مراتعي كه تنها منبع آب آن، آب باران است پرداخته است و نشان ميدر مراتع خشك و نيمه خشك مورد نياز شرب دام 

 هاي سال تأمين نمايد. ترين ماه را حتي در خشكدامها ي از نيازهاي آبي مهم  تواند بخش مي ،سنتي و صحيح اجرا شود بصورت

 آب انبار، استحصال رواناب، حوزه آبخيز بازو.واژه هاي كليدي: 

 مقدمه

 جلوه هاي تاريخ طبيعي و انساني ايران استترين  از مهمترين مشكالت و شايد  كمبود آب در ايران و خشكي بخش وسيعي از اراضي آن از مهم

تمدن مردماني كه هوشمندانه در كنار كوير رنج همزيستي با كوير را به جان  است. كه تمدن چند هزار ساله ايران را تحت الشعاع خود قرار داده

 . جلوه گر شدند و ... عظمت آدمي را خريدند و با قنات و آب انبار

روش  ها سيالب و سطحي هاي باروان و جوي هاي ريزش تحصالاس و آوري جمع هاي روش از استفاده كه است آن از حاكي تاريخي شواهد

 رودخانه و  وجود محدوديت داراي مناطق در آبگير، سطوح هاي سامانه انواع كارگيري به با كشاورزي به پرداختن آغاز از آب تأمين براي متداول

 هاي روش انواع از استفاده نيز ايران . در[1] اس بوده ،ساليخشك خطر وقوع معرض در و زمين سطح به نزديك ايستابي سطح با زميني زير آب منابع

 نمونه انبار، آب و اتقن هاي سامانه و هسيل خوشاب، سار، بند احداث با ها سيالب و آبها تند جوي و نزوالت مستقيم استحصال و آوري جمع بومي

 .[4] شود مي استفاده هائي انهسام چنين از نقاط در برخي نيز هنوز است كه بوده آب تأمين هاي ازروش هائي

 همزمان ايران درها  تمدن اولين پيدايش با تقريبا انبار آب از مانده جاي به آثار ترين قديمي و بوده طوالني بسيار ايران در انبار آب ساخت سابقه

از رواناب ها و نگهداري آب براي فصول گرم هدف از احداث آب انبار استفاده  .است مانده جاي به هجري 7 و 6 قرن از انبارهايي آب هنوز و است

در اين مطالعه سعي شده  .شدندها در كنار مسيل ها و مناطق آب گير احداث مي آنمنبع تامين آب شيرين، بارندگي فصلي بوده و لذا است بنابراين 

از آبي دامهاي مراتع خشك و نيمه خشك بپردازد. سامانه اي بومي، مؤثر و كم هزينه  براي تامين نيه به اهميت استفاده از آب انبار به عنوان سامانه



، هنوز هم داراي مزاياي ويژه گردد هاي نوين بهره برداري و استحصال آب كه توسط متخصصان امر به كشور معرفي شده و مي اي كه با وجود روش

 و منحصر بفردي است كه جا دارد بيش از اين مورد توجه مجامع علمي كشور قرار گيرد.

 تحقيقوش ر

 مشخصات حوزه بازو

بخش عقدا در  اين حوضه درعرض شمالي مي باشد.  "32º14'35تا    "32º2'48طول شرقي  "53º28'12تا  º 53"80'38محدوده موردنظر 

 دهد. موقعيت اين حوضه را در ايران و استان يزد نشان مي 1شكل شماره  شمال غربي شهرستان اردكان قرار دارد.

 

 

 : موقعيت حوزه آبخيز بازو در استان يزد و ايران1 شكل

 

متر از سطح دريا 1800متر و كمترين ارتفاع معادل  2800هكتار مي باشد. بيشترين ارتفاع منطقه 6/5537محدوده مورد مطالعه مساحت 

ارتفاعات كامال ًبصورت توده سنگي، تقريباً بدون در . ستا 3/11660بوده كه طول بزرگترين آبراهه هاي حوزه بصورت مسيل  . تمامي آبراههاست

درصد است. حوضه  41منطقه شيب متوسط  باشد. كم ميبا تراكم سرها پوشيده از سنگريزه و داراي پوشش گياهي  ها و دشت دامنه در پوشش و

درجه سانتي گراد است. خاك منطقه از نوع  3/14متوسط درجه حرارت حوضه  و متر ميلي 128ي اقليمي خشك با بارندگي متوسط حدود ادار

دهد. از نظر واحدهاي سنگي شامل رسوبات  باشد كه بيشترين مساحت حوضه را خاك لومي شني تشكيل مي لومي شني، شني لومي و لومي مي

و  ت با گونه هاي استپي استبا توجه به پراكنش گياهي موجود در حوضه، غالبي باشد. كواترنري، شيل، دولوميت، آهك، ريوليت، و سنگ آهك مي

تنها كاربري اراضي حوضه مرتعي است كه جزو مراتع قشالقي بوده و داري سيستم  است Artemisia sieberiداراي يك تيپ با گونه غالب 

شود. از  رونده است كه در حال حاضر به شدت مورد چرا واقع مي دامداري چكنه اي با چراي آزاد است. وضعيت مرتع ضعيف با گرايش پس



هاي با دبي باال در اين حوضه است. از  هاي بسيار عريض اشاره كرد كه نشان از وجود سيالب ها و آبراهه توان به وجود مسيل هاي حوضه مي ويژگي

ي پوشش گياهي آن است كه بصورت مداوم تحت چراو وضعيت ضعيف فقدان منابع آب (چشمه، رود و چاه)  ترين مشكالت موجود در حوضه  مهم

هاي  هاي احيايي و حفاظتي، استفاده از روش در كنار فعاليتبنابراين  شود. بشدت ديده ميشديد قرار دارد. اين امر در نواحي مورد تردد دام 

مطالعه استحصال آب باران براي تامين آب مورد نياز الزم و ضروري است. براي بررسي و تعيين اين روشها ابتدا منابع آب و بيالن آبي حوضه مورد 

 قرار گرفت. 

 منابع آب

بنابه ميليمتر طبق بازديدهاي انجام شده، هيچ گونه منبع آب طبيعي دائمي در حال حاضر وجود ندارد.  147در حوزه آبخيز بازو، با بارش 

سطح آب زيرزميني  خشك شده است.بدليل خشكسالي هاي مكرر ر گرديده كه اكنون دامداران منطقه، در ساليان گذشته يك حلقه چاه حف گفته

 ها آمده است. به تفكيك زير حوضه 1بيالن آبي حوضه در جدول شماره باشد.  متر مي 40منطقه بيش از 

 

 بيالن آبي حوضه بازو به تفكيك زيرحوضه ها: 1 جدول

 واحد كاري
 مساحت

 (Km2) 

 ارتفاع بارندگي متوسط ساالنه

 (mm) 

 حجم بارش ساالنه

MCM 

 حجم تلفات

MCM 

 حجم رواناب

MCM 

B1 25.7 16.3 4.2 3.7 0.54 

B2-1 8.1 17.0 1.38 1.2 0.23 

B2-2 6.1 15.4 0.9 0.8 0.13 

B2-3 7.9 16.1 1.3 1.1 0.18 

B2 29.0 16.2 4.7 4 0.69 

Bint 0.7 16.4 0.12 0.1 0.01 

 1.0 6.9 7.9 14.3 55.42 كل حوضه

 

ميليون متر  6.9ميليون متر مكعب و حجم تلفات كل اين حوضه،  7.9ه حجم بارش ورودي به اين حوزه ك دهد نشان مي 1شماره جدول 

پوشش . شود ميليون متر مكعب است كه ساالنه از اين حوضه خارج مي 1بطور متوسط مكعب است. در نهايت حجم رواناب مستقيم اين حوضه 

چنين وجود شيب زياد در حوضه موجب شده است كه رواناب بسرعت در سطح گياهي ضعيف و عمق كم خاك بيرون زدگي هاي سنگي و هم

عكس العمل هيدرولوژيكي منطقه بدين صورت است كه رواناب حوضه تشكيل و بدون هيچ گونه سامانه ذخيره آب بسرعت از آن خارج مي گردد. 

موجب فرسايش كناري و بستر آبراهه ها و توليد رسوب  شود كه ضمن هدر رفت آب از حوضه خارج مي  flash floodحاصل از بارندگي بصورت 

 شود. مي

نمايد كه با وجود اين ميزان از حجم رواناب، آب شرب مورد نياز دامها از خارج از حوضه خريداري و  آنگاه بحراني تر مي آب در حوضههدر رفت 

بر افزايش هزينه هاي دامداري موجب عدم پراكنش يكنواخت دام شود. اين امر عالوه  سپس در تنها آب انبار موجود در حوضه ذخيره و مصرف مي

 در سطح مرتع و در نتيجه تشديد چرا و تخريب شديد پوشش گياهي در اراضي نزديك به آب انبار گرديده است.



براي تأمين ي رواناب بردار دهد كه تنها راه تأمين نياز آبي منطقه بكارگيري روشهاي مناسب و صحيح استحصال و بهره مطالب فوق نشان مي

براي تأمين آب در مراتع اقداماتي از قبيل حفر چاه مالداري با تلمبه بادي مرمت چشمه سارها، و است. آب مورد نياز گياهان و آب شرب دام  

گفته قرار بررسي  دهريك مورگيرد كه براي حوضه بازو  و احداث بندهاي خاكي كوتاه صورت ميتوركينست  ، گوراباحداث سطوح عايق و آب انبار

متر است و حال آنكه  40هاي آب زير زميني اين منطقه نزديك به  شود چراكه سطح سفره  احداث چاه مالداري در اين حوضه توصيه نمي .است

ه با تلمبه متر داراي توجيه اقتصادي نيست.هزينه احداث يك حلقه چاه همرا 10حفر چاه مالداري براي مناطقي با سطح آب زير زميني بيش از 

اهالي منطقه متر مكعبي برابر است. عالوه بر اين به گفته  27) كه با احداث يك آب انبار 87ليون ريال است (فهرست بها سال يم 30بادي برابر با 

عدم  ت.بنابراين حفر چاه مالداري در حوضه بازو منتفي اس حفر شده كه پس از مدتي خشك شده است. B2-2زير حوضه در گذشته چاهي در 

درصد كه  53سازد.بدليل وجود رخساره توده سنگي و برونزد سنگي به ميزان  وجود چشمه در حوضه، گزينه مرمت چشمه سارها را نيز مردود مي

 نمايد. احداث بند خاكي خود همانند سطوح عايق و نفوذناپذير عمل ميكند گزينه احدا سطوح عايق براي جمع آوري آب باران را غير ضرروي مي

راب ها نيز براي مرتعي به اين وسعت كه تنها كاربري آن نيز مرتعي و غير كشاورزي است به هيچ عنوان داراي توجيه اقتصادي نيست. استفاده از گو

ن نياز آبي و توركينست و آب انبار ميتواند راهكارهاي مناسبي براي ذخيره آب باران و رواناب باشد. گورابهاي كوچك خصوصا براي بوته كاري و تأمي

روش مديريتي پيتينگ به منظور تأمين رطوبت مورد نياز گياهان در بخشهايي از سطح حوضه ميتواند  باشند. گياهان بسيار مناسب و قابل اجرا مي

 به رشد گياهان و بهبود وضعيت پوشش گياهي كمك نمايد. 

سيالب و براي كاهش حجم و آب انبار. استفاده از توركينست احداث توركينست اما دو روش مناسب براي تأمين آب شرب دام عبارتند از 

در پايين دست حوضه جايي كه سطح زمين تنها  ضوابط و شرايط احداث آن،كه البته بنابر  استگزينه مناسبي آب شرب دام، در اين منطقه تأمين 

 درصد) قابل اجراست.  7(كمتر از  گيرد شيب ماليمي بخود مي

يكي از عوامل محدود  چراكه مناسب ترين گزينه خوهد بوددر اين حوضه براي توسعه بهينه دادمداري ده احداث آب انبار از ميان موارد گفته ش

در كنار اجراي روشهاي بيولوژيك و  كننده توليد دام در مرتع كيفيت و كميت آب مورد استفاده دام و ميزان پراكنش آبشخوار در مرتع مي باشد.

زمان مناسب ورود و  رعايتدامگذاري، كنترل چرا و شدت ه منظوراستفاده از سيستم چرايي مناسب ببراي احيا و حفاظت از منطقه، سازه اي 

آب شرب مورد نياز دام در سطح ع الزم و ضروري است. اين امر تنها در صورتي قابل تحقق است كه منب پراكنش صحيح دام در سطح مرتعو خروج 

هاي بومي و موفق در اين امر گزينه بسيار شايسته  ني و مكاني داراي پراكنش مناسبي باشد. آب. انبار به عنوان يكي از سازهمرتع از لحاظ زما

تواند نقش بسيار پررنگي را در چنين مراتعي ايفا نمايد؛ مراتعي كه باران تنها منبع آب آن است و در طول سال ماههاي خشك  مناسبي است كه مي

 نمايد.  تجربه ميو بي آبي را 

باشد و از  ت به آبهاي زيرزميني براي دام ميآب باران داراي كيفيت مناسبتري نسب تغذيه ازنشان مي دهد آب آب انبارها به دليل  مطالعات 

 [3]. اشدنظر كميت آب و پراكنش نيز به دليل قابليت احداث آسان و محدوديت كمتر داراي مزيت بيشتري نسبت به آب هاي زيرزميني مي ب

هاي روباز ديگر مناسب تر است. چراكه تابش خورشيدي ضمن گرم كردن آب و تبخير  همچنين كيفيت آب اين سازه نسبت به توركينست و سامانه

شتن سازند. آب انبار ها قادرند ضمن خنك نگه دا گردد كه آب را از نظر شرب نامناسب مي از سطح آن موجب رشد باكتريها و جلبكها در آنها مي

همچنين اين سازه ها آب و وجود تهويه مناسب در آنها (وجود بادگير) آب را براي مدت طوالني تري بصورت بهداشتي و خنك حفظ نمايند. 

توانند به صورت دو منظوره براي مواقعي كه آب موجود در آن به اتمام رسيده است (در فصول خشك طوالني) براي ذخيره آبهاي حمل شده به  مي

   (بوسيله تانكر) مورد استفاده قرار گيرندحوضه 



 نتايج

با توجه به بررسي هاي صورت گرفته يكي از اهداف مهم آبخيزداري براي حفظ آب و خاك منطقه و بهبود شرايط اقتصادي بهره برداران در اين 

ميتواند ه است كه ضمن جلوگيري از هدر رفت آب منطقه، آب انبار سامانه بسيار مناسب و ارازان قيمتي براي تأمين آب بخش دامداري اين منطق

اما در احداث اين  وجود داردمترمكعبي  27در منطقه يك آب انبار به اجراي صحيح طرح هاي مرتعداري حوضه كمك نمايد.الزم به ذكر است كه 

ده است امروزه آب انبارها عموما به عنوان نشو رعايت آب انبار ويژگي و مشخصه اصلي آن يعني جمع آوري بخشي از رواناب و سيالب منطقه،حفظ 

شوند. آب  گيرند كه بوسيله تانكر با صرف هزينه (خريد آب و هزينه حمل) از خارج به داخل حوضه حمل مي مخازن آبهايي مورد استفاده قرار مي

گردد، در حاليكه با احداث  الب بدان داخل نميانبار موجود در اين حوضه به گونه اي احداث شده كه بر اساس رقوم ارتفاعي كف آن آب ناشي از سي

تواند  شده مي كامال بومي و سنتي و در نظر گرفتن شرايط هيدروليكي جريان و نكات فني كه در گذشته هاي دور براي احداث آب انبارها لحاظ مي

  را برطرف سازد. دامدارانبخشي از نياز آبي 

آب انبار پيشنهاد شده است. آب  4ن رواناب حوضه و پراكنش صحيح دام در سطح مرتع  تعداد براي استفاده بهينه از نقش اين سازه و همچني

متر مكعبي كه نقشه جانمايي آب  27آب انبار  1متر مكعبي و  12آب انبار  3باشد كه عبارتند از  عدد مي 4انبار هاي جانمايي شده به تعداد 

 ارائه شده است.  2انبارها در شكل شماره 

 

 

 : موقعيت آب انبارهاي پيشنهادي در سطح حوضه بازو2 شكل

 نقاط تعيين شده براي احداث آب انبار داراي چند ويژگي است:



 قرار گرفتن در كنار مسيل و آبراهه

از آن است. آب انبارها در كنار  از آنجايي كه تنها منبع آب حوضه رواناب ناشي از بارندگي است و هدف استحصال آب باران و استفاده بهينه 

 مسيلها جانمايي شده تا بوسيله سيالبها تغذيه شوند.

 وجود عمق مناسب خاك (رسوبات)

نقاط جانمايي شده داراي بافت درشت دانه بوده و داراي عمق مناسبي از رسوبات براي احداث مخزن آب انبار نياز به حفر زمين است از اين رو 

توان با انجام خاكبرداري آب انباري با عمق مناسب در آنها احداث گردد. عالوه بر اين مقاومت مكانيكي بستر  ند كه ميمنفصل رودخانه اي هست

به سه دليل مخزن آب انبار در كليه اقليم ها و  داراست.تحمل وزن سنگين ديوار مخزن و طاق آن و خصوصاً آب داخل آن را  كه بگونه ايست

 :شده استخل زمين احداث مي مناطق مختلف ايران در دا

اگر مخزن بر روي سطح زمين باشد، فشار و نيروي جانبي آب درون آن به ديوار هاي مخزن باعث تخريب آن مي شود و جهت مهار كردن اين 

اشد، خاك اطراف بسيار است؛ ولي اگر مخزن در داخل زمين قرار داشته بصرف هزينه هاي نيروي جانبي، احتياج به پشتبند هاي بسيار قطور و 

خصوصا اينكه بدليل كوهستاني بودن منطقه آب انبارها، با مصالح ديوار مخزن، باعث استحكام و مقاومت آن در برابر فشار آب درون آن مي شود. 

ي از خود نشان مي چنين در هنگام وقوع زلزله اين نوع آب انبار در مقابل نيرو هاي جانبي زلزله مقاومت بسيار خوب همسنگي احداث خواهد شد. 

  .دهد و در زلزله هاي مختلف ايران، آب انبار و ساير ابنيه زيرزميني سالم و يا با آسيب نسبتاً كمي پابرجا مانده اند

ه وقتي مخزن آب انبار پاين تر از سطح زمين باشد، آب نهر يا قنات را مي توان به راحتي و به طور طبيعي بر روي آن سوار نمود و احتياج ب

 .يروي اضافي جهت انتقال آب به داخل مخزن نخواهد بودن

متري برابر معدل درجه حرارت ساليانه بر روي  6.5هر چه به عمق بيشتري از زمين داخل شويم، نوسان درجه حرارت كمتر و پس از عمق 

تابستان خنك و گوارا مي باشد كه براي آشاميدن آب انبار زيرزميني همانند آب چاه، در زمستان يخ نمي زند و در  بنابراين  .سطح زمين مي باشد

 .مزيت بسيار خوبي است

 ها در سطح مرتع داراي فواصل مناسب براي پراكنش صحيح دام

 يورت آب انبار ديده شده است. 4يورت تقسيم شده است  كه براي كمك به پراكنش دامها و اجراي سيتم تناوبي در هر  4منطقه به 

در روز هاي آفتابي فضاي بسته مخزن بسيار گرم مي  براي تهويه هواي داخل مخزن است چراكهنبار احداث بادگير نكته مهم در اجراي آب ا

داراي دريچه هاي تهويه بر  ي قديميكليه آب انبار ها. لذا  زند شود. به عالوه، گرما و رطوبت بسيار زياد داخل مخزن به مصالح و بدنه آن لطمه مي

عالوه بر تهويه فضاي داخل مخزن باعث خنكي و گوارايي آب  دريچه هاي تهويه و بادگير هادر صورت وجود  باشند گير ميروي بام مخزن و يا باد

يابد و فضاي داخل آب انبار و بالطبع آب موجود در آن خنك  آن نيز مي شود، زيرا مقدار تبخير آب در داخل مخزن به دليل جريان هوا افزايش مي

 . كردجلوگيري خواهد  درون اب و گنديد گي رشد باكتري  خزن ازخنك شدن آب م.شود مي

 كاهد. مياحداث حوضچه آرامش قبل از دريچه ورودي به مخزن از حجم رسوب وارده به داخل آن نكته دوم 

 

 :مزاياي استفاده از آب انبار

 استحصال آب باران و جلوگيري از هدر رفت آب در سطح حوضه

 و دام نسان امين آب مورد نياز شرب أت



 ذخيره آب براي مدت به نسبت طوالني خصوصا براي ماههاي خشك سال

: به علت تاريكي محض آب انبار و نياز باكتريهاي غيرهوازي به نور، آلودگي باكتريايي براي مدت طوالنياز نظر مناسب آب كيفيت حفظ 

 باكتريها از ميان ميروند.

 .فزودن آهك و ته نشست موادكاهش گل آلودگي آب در آن با استفاده از ا

 .خنك نگه داشتن دماي آب بدليل وجود دريچه تهويه در سقف و قرار گرفتن مخزن در داخل زمين

جمع آوري مانند توركينست نسبت به ديگر سامانه هاي روباز و در نتيجه راندمان بيشتر آن كم بودن تبخير از سطح آب به علت وجود سقف 

 .آب و رواناب

  .احداث آنو راحتي هزينه پايين بودن 

 بومي بودن و سازگاري آن با شرايط اقليم هايي كه در آن مورد استفاده قرار گرفته است.

 .استفاده از آن به عنوان مخزن آبهاي حمل شده به منطقه در صورت نبود سيالب مؤثر

 .پراكنش دام به ويژهكمك به مديريت صحيح در مرتع و 

 

 بحث و نتيجه گيري

هاي استحصال آب، حتي در كشورهاي با اقاليم مرطوب موضوعي مهم و مورد توجه است كه  استفاده بهينه و صحيح از منابع و روشامروزه 

اما در مناطق خشك و نيمه خشك دنيا مانند  گردد. هاي نويني ابداع و معرفي.مي هاي مختلفي پيرامون آن صورت گرفته و روش ساالنه پژوهش

 و نامنظم هاي باران وجود و آب نبود منابع كافي  هايي جهت استفاده بهينه از آب باران ابداع و بكار گرفته شده است. دور روشايران از گذشته هاي 

 سطحي رواناب از استفاده انديشه به را مردمان بينند نمي به خود را كافي و مناسب بارندگي ها سال از بسياري كه مناطق اين ها در سيالب حركت

. در برخي اند بخشيده تنوع را آب از استفاده و استحصال هاي روش هاي مختلف بخش در خود نيازهاي به توجه با كه است انداخته بارندگي حاصل از

ام نسان و دمناطق كشور اين سازه ها به دليل نبود ديگر فناوري ها و به دليل تطابق با شرايط اقليمي هر منطقه، تنها راه حل تأمين آب مورد نياز ا

توانند در مراتع  هستند. اگرچه استفاده از سازه هاي بومي به دليل تحوالت اجتماعي اقتصادي دهه هاي اخير همانند گذشته نيست اما كماكان مي

مناطق خشك و نيمه خشك به عنوان راه حلي مؤثر براي رفع كمبود آب شيرين محسوب شوند. اين سازه ها عبارتند از: سطح صيقل، آب انبار 

آب انبار به عنوان سازه اي قديمي يكي از بهترين و طالعه در اين م  [2]نگي، سنگ آب، چاه مالداري، آب انبار عشايري، چلپ آب و بركه عشايريس

 اي ، براي تأمين نياز آبي حوزه آبخيز بازو معرفي شد. حوضهآوري و ذخيره آب براي مراتع خشك و نيمه خشك كشور مؤثرترين سامانه براي جمع

شود و آب انبار در حال حاضر مطمئن ترين و كم  هاي جوي تنها منبع آب در سطح آن بوده و بسرعت از دسترس خارج و يا تبخير مي كه ريزش

 كه ضمن تأمين آب به مديريت صحيح مراتع نيز كمك نمايد. راه براي استفاده از است هزينه ترين و تنها راه حل 
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